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PRIVACYVERKLARING Spring Zwolle

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle geleverde producten en diensten van SpringZwolle.
SpringZwolle, gevestigd te Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
SpringZwolle verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die SpringZwolle van u nodig heeft of
noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door SpringZwolle
in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
• (bedrijfs)naam;
• voorletters en achternaam van contactpersonen;
• adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer of postbusnummer + postcode);
• telefoonnummer (mobiel of vast);
• e-mailadres;
• bankgegevens.
Bij inschrijving voor (beeld) coaching traject, een onderzoek of team ontwikkeltraject of het
afnemen van een dienst kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
• voor- en achternaam;
• bedrijfsgegevens evt. BTW nummer;
• het land;
• adresgegevens;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• geslacht;
• functie.

Waarom deze gegevens nodig zijn

SpringZwolle verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening.
Jouw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande
doeleinden.
• om uw informatie toe te kunnen zenden n.a.v. uw interesse in de diensten en producten
van SpringZwolle;
• voor het inschrijven voor een training of coachtraject;
• voor het toesturen van facturen;
• voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder
training en coaching;
• voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de
dienstverlening en overige activiteiten;
• een zakelijke relatie te onderhouden;
• een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden;
• voor het toesturen van de filmbeelden en of storyboard.
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Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is SpringZwolle gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt SpringZwolle
zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten
sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoelang worden gegevens bewaard?

SpringZwolle zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na beëindiging van de werkzaamheden
(afronden van training of coachtraject) worden uw gegevens vernietigd.

Beveiliging

SpringZwolle hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens.
Daarom zijn er passende technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te
beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van
onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens
doet, zal SpringZwolle u hierover binnen 10 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen
via ingrid@springzwolle.nl

Wijzigen van deze privacyverklaring

Het kan zijn dat we deze privacyverklaring in de toekomst wijzigen. Op de website van
SpringZwolle vindt u steeds de meest actuele versie.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze
privacyverklaring kunt u contact opnemen. Zie voor actuele contactgegevens www.springzwolle.nl
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